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§4
Ramavtalsupphandling – Feriejobbsplaceringar under
skolloven
AMF 2021/765

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att uppdra åt
förvaltningschefen att genomföra upphandlingen.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna förslag till
upphandlingsdokument och uppdrar åt förvaltningschefen
att vid behov göra mindre förändringar i underlaget.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att uppdra åt
förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut och
underteckna ramavtal, samt vid behov avbryta
upphandlingen.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att uppdra åt
förvaltningschefen att vid behov göra de justeringar i
upphandlade tjänster och/eller i ramavtal som bedöms
nödvändiga utifrån affärsmässiga grunder, samt inställning
och yttranden vid eventuell överprövning.
5. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att uppdra åt
förvaltningschefen att svara för löpande avtalsförvaltning
inklusive beslut om eventuella förlängningar och påföljder.
6. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att uppdra åt
förvaltningschefen, eller den hen sätter i sitt ställe, att
genomföra ytterligare upphandlingar av tjänster som bedöms
nödvändiga för att täcka stadens behov av
feriejobbsplaceringar.
7. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsnämndens ramavtal gällande externa
feriejobbsplaceringar för stadens ferieungdomar löper ut under 2021
och majoriteten av avtalen kan inte förlängas ytterligare. En ny
upphandling behöver genomföras för att fortsatt kunna komplettera
det utbud av feriejobbsplaceringar som staden har i egen regi medf
eriejobbsplaceringar under skolloven feriejobbsplaceringar som
utförs hos externa parter på uppdrag av staden.
Upphandlingen görs enligt lag om offentlig upphandling (LOU)
som ett öppet förfarande där kraven på kvalitet i tjänsterna är
centralt. Upphandlingen genomförs å stadsdelarnas vägnar och
avropade platser fördelas till stadens stadsdelsförvaltningar.
Upphandlingen omfattar fyra anbudsområden:
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1. Anbudsområde 1 – feriejobbsplaceringar med anpassade
arbetsplatser
2. Anbudsområde 2 - feriejobbsplaceringar inom entreprenörskap
3. Anbudsområde 3 – feriejobbsplaceringar med mindre upplägg
4. Anbudsområde 4 – feriejobbsplaceringar med större upplägg
Samtliga anbud ska oavsett anbudsområde erbjuda minst sex
timmar fördjupad kunskap i CV och söka jobb kunskaper.
Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera
anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas separat och en
leverantör kan erhålla avtal på ett eller flera anbudsområden.
Beställaren kan under avtalstiden tillsammans med upphandlade
leverantörer skruva på och utveckla innehållet i tjänster utifrån
stadens och ferieungdomarnas behov.
Målgruppens behov och stadens gemensamma uppdrag kring
feriejobb har varit utgångspunkt för den föreslagna upphandlingen
och dess innehåll. För att få kontrakt ska leverantörerna kunna
genomföra efterfrågade tjänster med hög kvalité. Den föreslagna
ersättningsmodellen är fast pris, vilket säkerställer att erbjuden
kvalité ligger till grund för tilldelning.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 november 2021.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ordförande Karin Ernlund (C) och ledamöterna Andrea Hedin m.fl.
(M), Peter Öberg (L) och Anna Wallgren (MP) lämnade följande
särskilda uttalande.
Under pandemin har arbetsplatser försvunnit för de unga både inom
stadens verksamheter, som äldreomsorg och förskola. Därför har det
under detta och förgående år varit viktigt att skapa fler arbetsplatser
där det varit möjligt och andelen feriejobb i extern regi har tillfälligt
ökat jämfört med tidigare år. När vi nu återgår till ett normalläge är
det viktigt att staden har som utgångspunkt att våra feriejobb utförs
i stadens egna verksamheter och i egen regi med fokus på hög
kvalitet. Upphandling av extern regi är ett komplement till ordinarie
feriejobb samt möjliggör för entreprenörsinriktade och anpassade
platser för personer med exempelvis funktionsnedsättning. För att
uppnå målet om 9000 feriejobb per år är det viktigt att samtliga
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nämnder och bolag verkar för att möjliggöra fler placeringar inom
sin ordinarie verksamhet.
Ersättaryttrande
Ersättaren Ofelia Namazova (KD) lämnade följande
ersättaryttrande.
Under pandemin har arbetsplatser försvunnit för de unga både inom
stadens verksamheter, som äldreomsorg och förskola. Därför har det
under detta och förgående år varit viktigt att skapa fler arbetsplatser
där det varit möjligt och andelen feriejobb i extern regi har tillfälligt
ökat jämfört med tidigare år. När vi nu återgår till ett normalläge är
det viktigt att staden har som utgångspunkt att våra feriejobb utförs
i stadens egna verksamheter och i egen regi med fokus på hög
kvalitet. Upphandling av extern regi är ett komplement till ordinarie
feriejobb samt möjliggör för entreprenörsinriktade och anpassade
platser för personer med exempelvis funktionsnedsättning. För att
uppnå målet om 9000 feriejobb per år är det viktigt att samtliga
nämnder och bolag verkar för att möjliggöra fler placeringar inom
sin ordinarie verksamhet.
Handlingar i ärendet
 AMF 2021/765-1 Ramavtalsupphandling av feriejobb under
skolloven 2021-765, tjänseutlåtande
 AMF 2021/765-2 Bilaga- UHD Feriejobbsplaceringar under
skollov
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§5
Upphandling av tjänster för förmedling av och stöd till
ställföreträdare i Stockholms stad samt inrättande av en
förvaltarenhet med anställda ställföreträdare på
arbetsmarknadsförvaltningen
AMF 2021/811

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag
att genomföra upphandling av förmedlingstjänster till
ställföreträdare.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna
upphandlingens inriktning inklusive föreslagen
ersättningsmodell.
3. Arbetsmarknadsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag
att besluta om
a. godkännande av nya leverantörer för anslutning till det
dynamiska inköpssystemet
b. ändringar i det dynamiska inköpssystemet
c. ändringar i mallen för anbudsinbjudan som är en del av
upphandlingsdokumenten
d. godkänna och eller utesluta leverantör från deltagande i det
dynamiska inköpssystemet
e. att vid behov avbryta upphandlingen eller avsluta det dynamiska
inköpssystemet i förtid
f. att vid behov göra justeringar i upphandlade tjänster och eller i
avtal och eller i ersättningsmodell som bedöms nödvändiga utifrån
affärsmässiga grunder
g. inställning och yttranden vid eventuell överprövning
h. avtalsförvaltning och eller fatta beslut om eventuella
förlängningar eller påföljder vid avvikelser från avtalet inklusive
uppsägning eller hävning.
1. Arbetsmarknadsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag
att vid behov genomföra ytterligare upphandlingar av
tjänster som bedöms nödvändiga för förvaltningens uppdrag
om förmedlingstjänster samt inrättande av förvaltarenhet.
2. Arbetsmarknadsnämnden gav förvaltningschefen möjlighet
till delegering av samtliga beslut gällande upphandlingen
samt det dynamiska inköpssystemet till ekonomichef eller
avdelningschef.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att inrätta en
förvaltarenhet för anställda ställföreträdare på
arbetsmarknadsförvaltningen i enlighet med detta
tjänsteutlåtande.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
genomföra erforderliga justeringar i
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arbetsmarknadsnämndens reglemente. Tjänsteutlåtandet och
beslutet överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att uppdra åt
förvaltningschefen att teckna samarbetsöverenskommelse
med överförmyndarförvaltningen för rutiner och samarbete
mellan förvaltningarna.
6. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att tjänsteutlåtandet och
beslut överlämnas till överförmyndarnämnden för
kännedom.
7. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera
paragrafenomedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden i Stockholms stad har, som många
kommuner, behov av ställföreträdare som kan åta sig särskilt
komplicerade ärenden. Dessa uppdrag kan idag vara av så
komplicerad natur eller innebära särskild utsatthet för
ställföreträdaren, som medför behov av stöd och nya alternativ för
att garantera tillgång till fler ställföreträdare. Med hänsyn till
överförmyndarnämndens ansvar och tillsynen över verksamheten
för ställföreträdare bör nu aktuell upphandling och avtal rörande
stöd och förmedling av ställföreträdare inte administreras av
överförmyndarnämnden. Det har inte heller ansetts att förmedling
och stöd ska administreras i förvaltning med myndighetsutövning
för den enskilde. I Stockholms stads budget för 2021 fick därför
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ansvara för en upphandling
av förmedlingstjänster av ställföreträdare, KF:s protokoll 2020-1214 §4. Förvaltning har tagit fram en modell som syftar till att
etablera ett dynamiskt inköpssystem där förvaltningen kan
upphandla tjänster för förmedling av och stöd till ställföreträdare.
Detta omfattar samordning av ställföreträdare och administrativt
stöd samt kvalificerad handledning till ställföreträdare som
förmedlats genom denna upphandling.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att upphandlingen ska
genomföras enligt lagen om offentlig upphandling som en så kallad
välfärdstjänstupphandling och att ett dynamiskt inköpssystem (DIS)
ska inrättas. I upphandlingen är kraven på kvalitet i tjänsterna
centrala. Bifogat till detta tjänsteutlåtande finns
upphandlingsdokumenten i sin helhet.
Arbetsmarknadsförvaltningen kan under avtalstiden besluta om att
upphandlade leverantörer ska anpassa innehållet i tjänsterna utifrån
huvudmännens behov eller med anledning av ny lagstiftning.
Huvudmännens och överförmyndarförvaltningens behov av
skickliga ställföreträdare till komplicerade ärenden har varit
utgångspunkt för den föreslagna upphandlingen och har format
strukturen på tjänsterna. För att bli godkänd som leverantör ska
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leverantören kunna genomföra samtliga efterfrågade tjänster enligt
upphandlingsdokumenteten. För att leverantörerna ska lyckas väl
med uppdraget behöver nämndens ersättningsmodell premiera goda
prestationer för de leverantörer som erhåller uppdrag.
Kommunfullmäktige har även gett arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att inrätta en förvaltarenhet. Förvaltarenheten kommer
initialt arbeta med att upprätta en struktur för enheten och parallellt
genomföra upphandlingar inom det dynamiska inköpssystemet. I
dagsläget är bedömningen att både en förvaltarenhet och det
dynamiska inköpssystemet behövs för att tillgodose behovet av
ställföreträdare för målgruppen. Den inbördes fördelningen av
uppdrag mellan förvaltarenheten och leverantörerna i det dynamiska
inköpssystemet kommer variera över tid och behöver därför
utvärderas löpande.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
11 november 2021.
Förslag till beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Peter Öberg (L) samt ledamoten Anna Wallgren
(MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) samt Rashid Mohammed
m.fl. (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin
Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), ledamoten Peter
Öberg (L) samt ledamoten Anna Wallgren (MP) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) samt Rashid Mohammed
m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt
eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden avslår förslaget om att genomföra
upphandling av förmedlingstjänster till ställföreträdare.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att inrätta en
förvaltarenhet för anställda ställföreträdare på
arbetsmarknadsförvaltningen.
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3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningschefen att intensifiera arbetet med rekrytera
medarbetare till förvaltarenheten.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
genomföra justeringar i arbetsmarknadsnämndens
reglemente.
5. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningschefen att teckna samarbetsöverenskommelse
med överförmyndarförvaltningen för rutiner och samarbete
mellan förvaltningarna.
6. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att tjänsteutlåtandet om
förvaltarenhet och beslut överlämnas till
överförmyndarnämnden för kännedom.
7. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
Människor som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av
sjukdom, ålder eller något annat skäl få hjälp av en god man eller en
förvaltare. I en del svåra fall krävs det professionella
ställföreträdare.
Vi anser att nämnden inte ska upphandla förmedling av och stöd till
ställföreträdare utan ska istället fokusera på att förvaltarenhet införs.
En upphandling av förmedling av ställföreträdare innebär att staden
öppnar upp för en kommersialisering av de ideella uppdragen gode
män och förvaltare. Det vore olyckligt om Stockholm skulle välja
den vägen.
När överförmyndarnämnden skulle besluta om upphandling av
förmedling våren 2020 skrev överförmyndarförvaltningen i sitt
tjänsteutlåtande att upphandlingen kommer att leda till att nämndens
kostnader kommer att öka. Sedan dess har arbetsmarknadsnämnden
övertagit ansvaret för upphandling av förmedling och införande av
förvaltarenhet. Vi menar att inget har förändrats angående
kostnadsberäkningen sedan våren 2020. Upphandlingen kommer att
leda till att stadens kostnader kommer att öka. Det talar för att
nämnden inte ska gå vidare med att upphandla förmedling av
ställföreträdare.
När det gäller förvaltarenhet utredde överförmyndarnämnden i
samarbete med kommunstyrelsen förutsättningarna för att
genomföra försöksverksamhet med förvaltarenheter. Utredningen
landade i att om en förvaltarenhet ska införas ska förvaltarenheten
placeras under en annan nämnd än överförmyndarnämnden då
nämnden inte både kan anlita ställföreträdare och samtidigt utöva
tillsyn över samma ställföreträdare.
Trots att arbetsmarknadsnämnden övertog ansvaret för både
upphandling av professionella ställföreträdare och införande av
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förvaltarenhet har inget hänt under det senaste året. Istället för att
snabbt införa en riktig förvaltarenhet och möta medborgarnas behov
har majoriteten valt att fokusera på att marknadskrafter ska lösa
behovet.
Läget är akut och många behöver en ställföreträdare omgående. Vi
anser att arbetsmarknadsnämnden ska öka takten i införandet av
förvaltarenhet. Det är viktigt att man snabbt rekryterar medarbetare
till förvaltarenheten. Arbetet för att alla som har rätt till
ställföreträdare ska få sina behov tillgodosedda måste intensifieras
och säkerställas.
Ersättaryttrande
Ersättaren Farida Al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Förslag till beslut
8. Arbetsmarknadsnämnden avslår förslaget om att genomföra
upphandling av förmedlingstjänster till ställföreträdare.
9. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att inrätta en
förvaltarenhet för anställda ställföreträdare på
arbetsmarknadsförvaltningen.
10. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningschefen att intensifiera arbetet med rekrytera
medarbetare till förvaltarenheten.
11. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
genomföra justeringar i arbetsmarknadsnämndens
reglemente.
12. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningschefen att teckna samarbetsöverenskommelse
med överförmyndarförvaltningen för rutiner och samarbete
mellan förvaltningarna.
13. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att tjänsteutlåtandet om
förvaltarenhet och beslut överlämnas till
överförmyndarnämnden för kännedom.
14. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
Människor som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av
sjukdom, ålder eller något annat skäl få hjälp av en god man eller en
förvaltare. I en del svåra fall krävs det professionella
ställföreträdare.
Vi anser att nämnden inte ska upphandla förmedling av och stöd till
ställföreträdare utan ska istället fokusera på att förvaltarenhet införs.
En upphandling av förmedling av ställföreträdare innebär att staden
öppnar upp för en kommersialisering av de ideella uppdragen gode
män och förvaltare. Det vore olyckligt om Stockholm skulle välja
den vägen.
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När överförmyndarnämnden skulle besluta om upphandling av
förmedling våren 2020 skrev överförmyndarförvaltningen i sitt
tjänsteutlåtande att upphandlingen kommer att leda till att nämndens
kostnader kommer att öka. Sedan dess har arbetsmarknadsnämnden
övertagit ansvaret för upphandling av förmedling och införande av
förvaltarenhet. Vi menar att inget har förändrats angående
kostnadsberäkningen sedan våren 2020. Upphandlingen kommer att
leda till att stadens kostnader kommer att öka. Det talar för att
nämnden inte ska gå vidare med att upphandla förmedling av
ställföreträdare.
När det gäller förvaltarenhet utredde överförmyndarnämnden i
samarbete med kommunstyrelsen förutsättningarna för att
genomföra försöksverksamhet med förvaltarenheter. Utredningen
landade i att om en förvaltarenhet ska införas ska förvaltarenheten
placeras under en annan nämnd än överförmyndarnämnden då
nämnden inte både kan anlita ställföreträdare och samtidigt utöva
tillsyn över samma ställföreträdare.
Trots att arbetsmarknadsnämnden övertog ansvaret för både
upphandling av professionella ställföreträdare och införande av
förvaltarenhet har inget hänt under det senaste året. Istället för att
snabbt införa en riktig förvaltarenhet och möta medborgarnas behov
har majoriteten valt att fokusera på att marknadskrafter ska lösa
behovet.
Läget är akut och många behöver en ställföreträdare omgående. Vi
anser att arbetsmarknadsnämnden ska öka takten i införandet av
förvaltarenhet. Det är viktigt att man snabbt rekryterar medarbetare
till förvaltarenheten. Arbetet för att alla som har rätt till
ställföreträdare ska få sina behov tillgodosedda måste intensifieras
och säkerställas.
Handlingar i ärendet
 AMF 2021/811-1 Ställföreträdare i Stockholms stad,
tjänsteutlåtande
 AMF 2021/811-2 Bilaga 1 - Upphandlingsdokument, MBLupplaga
 AMF 2021/811-3 Bilaga 3 - Ersättningmodell
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§6
Yttrande över remiss av Läromedelsutredningen –
böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap
(SOU 2021:70)
AMF 2021/815

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över remissen.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Läromedelsutredningen –
böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU
2021:70) till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som stärker
läromedlens roll för elevers kunskapsutveckling på bästa sätt.
Utredaren ska analysera hur val av läromedel och andra
undervisningsmaterial görs idag samt föreslå hur val av
ändamålsenliga och tillgängliga läromedel av hög kvalitet kan
underlättas för lärare. Uppdraget innefattar också att lämna förslag
på hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel.
Utredningen lyfter att läromedel har stor betydelse för elevers
kunskaps- och språkutveckling. Dessutom kan läromedel och
lärarhandledningar effektivt stödja lärare i att planera
undervisningen. Trots detta finns det på många skolor inte tillgång
till aktuella läromedel och för vissa elevgrupper saknas det helt
förlagsproducerade material. Utredningen menar att det riskerar att
urholka kvaliteten på undervisningen och lyfter därför i förslagen
krav på att läromedel ska tas fram av professionella utgivare.
Utredningen anser att det finns behov av att öka medvetenheten och
kunskapen om läromedel bland lärare. Utöver det anser utredningen
att lärares förutsättningar att välja läromedel måste förbättras.
Förslagen som utredningen lämnar syftar också till att stärka elevers
tillgång till ändamålsenliga läromedel så att alla elever får
likvärdiga och goda förutsättningar att nå så långt som möjligt.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
11 november 2021.
Förslag till beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Peter Öberg (L), ledamoten Anna Wallgren (MP),
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vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) samt ledamoten Rashid
Mohammed m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag till beslut.
Martin Westmont (SD) framlade ett annat förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin
Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), ledamoten Peter
Öberg (L), ledamoten Anna Wallgren (MP), vice ordförande Salar
Rashid m.fl. (S) samt ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V)
förslag till beslut.
Reservation
Ledamoten Martin Westmont (SD) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
1. Att delvis bifalla förvaltningens beslut
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Böckernas betydelse är en viktig för beståndsdel för kunskap och
lärande. Elever ska ha tillgång till läroböcker och det ska framgå i
lagtexten, vilket det inte gör idag. Den tryckta läroboken har ett
särskilt värde och det är något som vi ska värna och utveckla.
Sverigedemokraterna anser att en läromedelsnämnd ska inrättas
med ansvar att säkerhetsställa att läromedel håller en hög kvalité.
Det vi motsätter oss i läromedelsutredningen är förslaget att framta
läromedel för modersmålsundervisning. Staden bör alltid se över
stora kostnadsområden som modersmålsundervisningen och i större
utsträckning prioritera skolans kärnverksamheter. Här anser vi att
statligt stöd enbart ska gå till läromedel för landets minoritetsspråk
och vi yrkar att förslaget om att ta fram läromedel för modersmål
(minoritetsspråken undantaget) stryks.
Handlingar i ärendet
 AMF 2021/815-3 Yttrande över remiss
Läromedelsutredningen - böckernas betydelse och elevernas
tillgång, tjänsteutlåtande
 AMF 2021/815-1.2 Läromedelsutredningen - böckernas
betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70),
Slutbetänkande av utredning om stärkta skolbibliotek och
läromedel
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